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diovisual, não é à toa que o mercado brasileiro e mundial tem visto despertar segmentos inteiros baseados no vídeo: as locadoras virtuais proliferam em exemplos
como NetMovies, Netflix, Hulu, Vudu e as
extensões on demand da TV paga como
Sky Online, Telecine On Demand, Now
(Net) e mais uma série de outros serviços equivalentes. Em comum, todos esses
players oferecem vídeos, seja on demand
em streaming ou para download. E disputam praticamente o mesmo conteúdo,
dos majors de Hollywood — os grandes
estúdios que dominam a indústria do entretenimento e que detêm, realmente, a
produção relevante —, 20th Century Fox,
Warner Bros., Paramount, Columbia, Universal e Walt Disney Studios.
Diante da desconstrução dos padrões
televisivos convencionais e às voltas com
novos modelos de oferta de vídeos, os portais brasileiros, que oferecem conteúdo via
web TV em streaming on demand, têm
adotado diferentes estratégias para atrair
a atenção do usuário. No iG, por exemplo,
um dos fatores de diferenciação é o cuidado com a qualidade da produção de vídeo.
Toda a captação, edição e pós-produção do
estúdio iG é feita em HD. "Trabalhamos
da mesma maneira com as captações externas" diz o publisher do iG, Beto Gerosa.
A produção de conteúdo exclusivo do
iG é baseada nos canais editorias do portal. "Servem tanto as coberturas e reportagens em geral para pacotes de canais segmentados (Comida, Moda, Lutas) como
o portfólio exclusivo do canal TViG, com
séries exclusivas como Falha Deles, Top 5,
Canja" exemplifica Gerosa. O iG não tem
planos de fornecer conteúdo on demand
pago: "Nosso foco é em conteúdo aberto, gratuito sustentado por publicidade"
diz o publiser.
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o final do dia de hoje o mundo inteiro terá assistido a mais de três bilhões
de vídeos, apenas via YouTube, maior
portal de conteúdo de vídeo do mundo.
E isso ocorre dia após dia, numa contagem que cresce em progresso. Dados de
janeiro deste ano da comScore apontam
que 181 milhões de usuários norte-americanos assistiram a 40 bilhões de vídeos.
Apenas em um mês. Ainda conforme as
estatísticas do YouTube, 48 horas de vídeo
são enviadas a cada minuto, o que equivale a oito anos de conteúdo por dia. Semanalmente, é como se fossem produzidos 240 m i l longas-metragens (filmes
superiores a 70 minutos). Essa dimensão
fica ainda maior quando, traduzido para o universo televisivo, o número de vídeos enviados ao YouTube em um mês é
maior do que os vídeos produzidos pelas
três principais emissoras de TV dos EUA
(ABC, CBS e NBC) nos últimos 60 anos.
Na América Latina, o Brasil consumiu 4,7
bilhões de vídeos online em dezembro do
ano passado e o México veio em segundo
lugar com três bilhões de vídeos.
Se a internet experimenta alguma revolução além dos decantados padrões tecnológicos, essa revolução é guiada pelos vídeos. Eles, paralelamente às redes sociais,
mais do que uma revolução, significam a
evolução natural do meio internet e, de alguma forma, plasmam a rede às transmissões via broadcasting da TV aberta e paga.
Prova disso são as TVs interativas, derivadas basicamente do mesmo conceito interativo da internet e que encontraram um
meio de ficar parecidas com a rede pela
TV digital e, posteriormente, pelas smart
TVs, aparelhos conectados à internet onde
é possível construir uma grade não linear,
personalizável ao gosto de cada usuário.
Diante dessa massa de produção au-
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Netflix, é um modelo que está em avaliação. Existe um mercado para isso e é bastante competitivo" opina o diretor de conteúdo do UOL, Rodrigo Flores. O executivo recorda que a TV UOL é um produto
totalmente on demand, cujo acervo contabiliza mais de 500 m i l vídeos de música
e reportagens e que tem alguns parceiros
como a Discovery e o jornal The New York
Times, por exemplo. "Eventualmente, podemos fazer coprodução com parceiros"
diz. O UOL começou recentemente a produzir conteúdo em HD. Os carnavais do
Rio e de Salvador, por exemplo, já foram
captados em H D . Também a produção
editorial já é feita em H D . "A TV UOL é
toda estruturada em canais — shows, receitas, humor, negócios. É um conteúdo
segmentado" diz.
Flores explica que o conteúdo de vídeo
do UOL é construído em duas frentes: produção de conteúdo original próprio, com
15 anos de experiência (desde a criação
do portal) e trabalho com parceiros para
o desenvolvimento de outros produtos como a Discovery, o Cartoon e outros. "Com
as majors (estúdios de cinema) mantemos
conversações. Aí, as parcerias são mais d i fíceis" admite o diretor do UOL. Para ele,
o desafio do conteúdo é aumentar o nível
de qualidade da produção.
No Terra, o primeiro acordo para prover
conteúdo ao Sundaytv (novo nome do Terra TV Video Store) com uma major aconteceu em 2007, com a Disney. No mesmo
ano, o portal fechou com a ABC (séries como Desperate Housewives e Grey's Anatomy). Em 2008, renovou com a Disney e
entrou com a série Lost (do AXN) na internet. Em 2009, fechou com a Fox (24 Horas,
Family Guy, American Dad). Atualmente,
o Sundaytv tem acordos com a Sony, Fox,
Disney e Warner Bros., segundo o diretor
Pedro Rolla. "Mas, a preocupação não é
apenas com as majors, e sim também com
a produção local. No ano passado, fizemos
uma ação conjunta com Fernando Grostein
Andrade, diretor do filme Quebrando o Tabu, no qual o filme chegou ao Terra antes
de ser lançado em DVD" diz o executivo.
No modelo do Sundaytv, existe o acesso gratuito ao conteúdo e à locação virtual
paga. O executivo do Terra lembra que o
portal surgiu em 1999, a partir da aquisição do ZAZ (da RBS), que era um misto
de conteúdo com assinatura. Com o reposicionamento do serviço, o Sundaytv
concorrerá com empresas como a Netflix,
iTunes e NetMovies. "Estamos em um momento de definição, de seis meses a um
ano, de quais serão os players que têm
valor" desafia o executivo do Sundaytv.

Sobre a integração da internet com a
TV, por meio das smart TVs, Gerosa avalia que, ao mesmo tempo que os canais de
TV aberta e linear começam a ficar disponíveis na internet, tanto ao vivo como on
demand, os produtores de conteúdo de vídeo que surgiram no meio digital aproveitam as oportunidades para distribuir seu
conteúdo em aparelhos de TV conectados.
"Esse é o caminho que o iG segue, por
exemplo, com distribuição de conteúdo em
HD em parcerias com smart TVs. O consumo simultâneo de um conteúdo, mesmo que não seja ao vivo, como novelas, é
turbinado pela camada social que a internet estimula a fazer comentários sobre o
que está sendo transmitido. Também deve ganhar força o consumo de conteúdos
antes restritos à web, como YouTube e Vimeo, graças à integração desses acessos
aos aparelhos de TV" diz o publisher do iG.
"O modelo pago de VOD, como o do
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